
Jaarverslag Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren 
 
    Periode april 2019 – maart 2020 
 
De samenstelling van het bestuur is als volgt: 
Voorzitter:H.Fidder-Westerveen; secretaris F.Haisma, penningmeester: B.Stenveld; leden M.B. 
Alsema-Weggemans en H.Froentjes, S.Matthijssen-Hogen Esch en P.Bennink.  
 
Het bestuur vergadert gemiddeld 7 à 8 keer per jaar.  
 
Bijeenkomsten 
Omdat de jaarvergadering in maart wordt gehouden nog even een terugblik naar de bijeenkomst van 
april 2018. Deze keer stond het zoals gebruikelijk in het teken van oorlog en bevrijding. 
Het was de laatste vergadering van het seizoen en stond, zoals gebruikelijk, in het teken van oorlog 
en bevrijding. Daarvoor was Goff Miedema schrijver van een aantal boeken die betrekking hebben op 
de oorlogsperiode uitgenodigd.. Een van de boeken is Onderduiken in een broeinest van verzet,; een 
geschiedenis die zich voordeed op Dennenoord. De inleider vertelde, aan de hand van een 
uitgebreide dia presentatie over hoe tijdens WOII er allerlei verzetsactiviteiten konden plaatsvinden op 
het Dennenoord terrein. Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen 2018 – 2019. In de 
periode mei tot september werden geen bijeenkomsten gehouden.  
 
In het seizoen september 2019 - maart 2020 zijn de volgende bijeenkomsten georganiseerd: 
 
De 1e bijeenkomst van het seizoen was die van september.  
Op het programma stond het onderwerp “Feesten en bijzondere gebruiken en gewoonten in Drenthe”. 
Ondersteund door een PowerPointpresentatie werden diverse feesten en gebruiken als paosvuur, Sint 
Maarten, Sinterklaas, rouw en trouw, jaarmarkten nader belicht.  
Deze inleiding werd verzorgd door de heer Harm Jan Lesschen.  
  
In oktober deelde de voorzitter mee, dat de Rabo clubactie de vereniging weer een mooi bedrag van 
€ 902,-- had opgeleverd. Van deze opbrengst wordt o.a. materiaal voor het fotoarchief, dat bestaat uit 
zo'n 1500 foto's, aangeschaft. 
Deze keer een lezing van de heer Beno Hofman over W.A. Scholten, de grondlegger van de 
aardappelmeelfabrieken. Een indrukwekkende biografie over diens leven werd opgetekend door de 
heer Winkler Prins. 
 
November:  Het woord was deze keer aan de heer Hans Fidder die namens de werkgroep 
begraafplaats Oude Coevorderweg verslag deed van de bevindingen van de werkgroep. De eerste 
begraving vond hier in 1829 plaats. De werkgroep is een aantal jaren bezig geweest met haar 
werkzaamheden. Gekeken is o.a. welke graven als historische graven kunnen worden aangemerkt. 
Besloten werd echter om alle graven te inventariseren. Het aantal graven op deze begraafplaats 
bedraagt 3564, waarvan nog het aantal van 713 niet gebruikt is. De vraag was o.a. wat onder 
historische graven kon worden aangemerkt. De gemeente zal dit verder uitwerken 
 
December is de feestmaand, waarin geen bijeenkomst wordt georganiseerd. 
 
Januari: de maand van de Nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst en werd zeer goed bezocht door 
125 leden. Onder het genot van de gebruikelijke boerenjongens, Nieuwjaarsrolletjes en 
kniepertjes werd de avond ingevuld. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar gaf de voorzitter aan, 
dat de vereniging een goed jaar achter de rug had. Dat geeft de vereniging moed om op de 
ingeslagen weg door te gaan. De vereniging werkt dit jaar mee aan de activiteiten in het kader van 75 
jaar bevrijding en dat de vereniging meewerkt aan de uitgave van een fotoboek met historische foto’s 
dat door een van de supermarkten binnenkort zal worden uitgegeven. Vervolgens was het de beurt 

aan het duo De Fiebeldekwinten die een optreden verzorgde met zang en verhaaltjes. Het geheel 

werd op een zeer humoristische wijze door het duo aan gepresenteerd 
 
Februari: In februari stond op het programma de inleiding van Albert Hovius over het onderwerp De 
Etstoel. De Etstoel speelde zich met name af in en nabij de Magnuskerk in Anloo. Deze kerk was 
destijds de enige kerk in de gemeente Anloo, waar vroeger vanuit die hele gemeente kerkgangers 



lopend naar toe gingen en waar nu jaarlijks het spel rondom de Etstoel wordt afgespeeld. Bij de 
uitvoering van dit spel wordt gebruik gemaakt van de aantekeningen van de zittingen die in het 
verleden hebben plaats gevonden. De Etstoel was een rechtscollege. De eerste aantekeningen 
hierover stammen reeds uit de 14e eeuw. De Etstoel was samengesteld uit een voorzitter, een scriver 
(secretaris) en 24 etten, die een jury vormden. De Etstoel was verdeeld in 6 Dingspelen en 30 
Kerspelen. De Etstoel kwam 2 x per jaar bijeen in een zitting, genaamd Lotting en bestond uit 
“loofwaardige” mannen, zonder onderscheid van adel. De Etstoel dateert vanaf het jaar 1262.  
 
Maart: de jaarvergadering. Op het moment van het schrijven van dit overzicht kan nog geen indruk 
worden gegeven van het verloop van de jaarvergadering. Wel kan worden gewezen op een aantal aan 
de orde komende onderwerpen, zoals de begroting; financieel verslag; jaarverslag en de 
(her)benoeming van bestuursleden 
 

Een aantal overige activiteiten: 

Met een stand werd ook weer deelgenomen werd aan de Bijenmarkt in augustus. Het is een gezellige 
markt die ook meedoen aan dit ook deze keer weer een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. De 
reacties op onze aanwezigheid op de markt zijn altijd erg positief. 
 

Erfgoedpunt 
Periodiek wordt in de vitrines in de bibliotheek een tentoonstelling opgesteld over een bepaald 
onderwerp  
 

Erfgoedcentrum /Vrijwilligers 
De vereniging beschikt over een eigen ruimte beschikt waar de documenten, foto’s en verdere stukken 
van de vereniging ondergebracht zijn. O.a. giften aan de vereniging worden hier tentoongesteld in 
vitrinekasten en aan de muren. Regelmatig worden voorwerpen, die een relatie hebben met Zuidlaren, 
aan de vereniging aangeboden. Wekelijks wordt in dit erfgoedcentrum door enkele zeer enthousiaste 
vrijwilligers gewerkt aan het bijhouden en actualiseren van de documentatie van de vereniging. Op dat 
moment is het centrum ook voor het publiek geopend. 
Verder mag zeker niet vergeten worden het vele werk dat de vrijwilligers doen om steeds opnieuw een 
nieuw exemplaar van De 7 Brinken te vullen. Het gaat hier om een enorm stuk werk, dat zonder de 
geweldige inzet van de redactie van het blad niet mogelijk is. Een woord van dank is hiervoor op de 
plaats. Dit geldt zeker ook voor de bezorgers van De 7 Brinken. Ook het werk van de overige vrijwilligers 
mag niet worden vergeten. Het is duidelijk, dat het zonder vrijwilligers onmogelijk is om de verschillende 
activiteiten van de vereniging te organiseren. Een oproep aan een ieder die in de gelegenheid is om iets 
te doen voor de vereniging: Meld u aan, wanneer een beroep wordt gedaan op medewerking bij 
bepaalde activiteiten. Want: het is bekend, zonder vrijwilligers kan een -en ook onze en dus ook uw- 
vereniging niet bestaan  
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